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Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprém Megyei Kormánymegbízott a VEB/004/196/2015. Számú irátában
törvényességi felhívással élt a 2014. november 4. napján a Képviselő-testület által
megalkotott , a képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban : R. ) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A törvényességi felhívás
alapvetően azt kifogásolja , hogy a R. olyan rendelkezéseket is tartalmaz amelyeket az
Mötv.33.§ -a értelmében kizárólag az Sz.M.Sz. -ben lehet szabályozni. Ezek a rendelkezések
szabályozzák a képviselők igazolatlan távolléte esetére alkalmazható jogkövetkezményeket.
A törvényességi felhívás továbbá ráirányította a figyelmet olyan rendelkezésre is aminek
következtében a képviselő méltánytalan helyzetbe kerülhet a szabályozás pontatlansága miatt.
A felhívásban foglaltakra figyelemmel javasoljuk a Képviselő-testületnek a kifogásolt
rendelkezésnek az Sz.M.Sz.-ba történő beépítésére , figyelembe véve a Kormánymegbízott
észrevételeit is.. Erre tekintettel az új rendelkezések között már nem javasoljuk hatályban
tartani a vizsgált hat hónapot követő időszakra a tiszteletdíj teljes összegének megvonására
vonatkozó jelenlegi szabályozást.
Az SZMSZ 59.§ -a rendelkezéseinek részleges módosítását , valamint a jelenleg a
tiszteletdíjas rendeletben szabályozott egyes átdolgozott rendelkezéseknek az SZMSZ -ba
történő beépítését javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Kérjük a Képviselő-testületet , hogy a Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi
felhívását fogadja el , és alkossa meg a mellékelt rendeletét a Szervezeti -és Működési
Szabályzat Módosításáról.
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Általános indokolás:
A Veszprém Megyei Kormánymegbízott a VEB/004/196/2015. Számú irátában
törvényességi felhívással élt a 2014. november 4. napján a Képviselő-testület által
megalkotott , a képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet ( a
továbbiakban : R. ) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. A törvényességi felhívás
alapvetően azt kifogásolja , hogy a R. olyan rendelkezéseket is tartalmaz amelyeket az
Mötv.33.§ -a értelmében kizárólag az Sz.M.Sz. -ben lehet szabályozni. Ezek a rendelkezések
szabályozzák a képviselők igazolatlan távolléte esetére alkalmazható jogkövetkezményeket.
A tervezet az SZMSZ 59.§ -ának módosítását és kiegészítését javasolja.
Részletes indokolás:
1. §-hoz
A rendelet – tervezet 1.§ -a tartalmazza az SZMSZ 59.§ módosított és kiegészített
rendelkezéseit.. Az Mötv. 33.§ rendelkezései szerint „ 33.§ Az e törvényben meghatározott
kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját , juttatását a képviselő-testület
– a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi
időtartamra csökkentheti , megvonhatja.”
A (4) bekezdés módosítása azért vált szükségessé , mivel annak hatályos szöveg utaló
rendelkezéseket tartalmaz a 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendeletre , amelyben
törvénysértő módon szabályozva van az igazolatlan távolmaradás jogkövetkezménye.
2.§ - hoz
A tervezet a törvényességi felhívásban foglaltak figyelembevételével a szervezeti és működési
szabályzat 59.§ új (5) , (6) , és (7) bekezdéseibe javasolja beépíteni azokat a rendelkezéseket ,
amelyek jelenleg a képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet
5.§ - szabályoz , figyelembe véve a törvényességi felhívásban megfogalmazott észrevételekt
is..
3. §-hoz
Ez a § a hatályba lépés időpontjáról rendelkezik.
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Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. ( V. ) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló a 9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(tervezet)

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. § A rendelet 59.§ (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:
„59.§ (4) Az Mötv.-ben, illetve e rendeletben meghatározott kötelezettségeit megszegő

önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a
képviselő-testület az e rendeletben meghatározott feltételekkel és mértékben
határozattal csökkentheti , vagy megvonhatja.”
2.§ A rendelet 59.§ az alábbi (5) , (6) , (7) bekezdésekkel egészül ki.
„59 §
(5) A munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülésen valamennyi képviselő köteles
megjelenni , igazolt távolmaradás csak a képviselő betegsége esetén fogadható el,
amit az ülés napján 12 óráig kell bejelenteni a polgármesternek. Rendkívüli ülésről
az ülés kezdete előtt 1 órával szóban vagy írásban a polgármesternek történő
bejelentéssel lehet igazoltan távol maradni.
(6) A rendes képviselő-testületi ülésről való előzetes bejelentés nélküli távolmaradás
esetén a képviselő tárgyhavi tiszteletdíját meg kell vonni. A rendkívüli képviselőtestületi ülésről való előzetes bejelentés nélküli
távolmaradás esetén a képviselő
tárgyhavi tiszteletdíját 25% -val kell csökkenteni .
(7) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltak ismételt előfordulása esetén a megvonás vagy
csökkentés ismételten megállapítható.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szántói Imre
polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Uzsa , 2015. május...
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe: Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (V....)
önkormányzati rendelete a
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
9/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)
17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
a) Fentiek alapján a rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása:
aa)
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatása nincs
ab)
Környezeti és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
ad)
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívásában foglaltaknak megfelelően az
Mötv. 33.§ -ában szabályozott törvényes állapot helyreállítása , valamint az eredeti jogalkotói szándék
fenntartása érdekében szükséges a rendelet módosítása. A módosítás elmaradása esetén a képviselőtestület által a képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet
megalkotásakor meghatározott szabályozási elvek csorbulnak.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Uzsa , 2015. április 20
Szántói Imre
polgármester

4

